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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
265.
На основу чл.41. и 51. Став (3) Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и чланом
20. став (3) Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и
9/15) Скупштина општине Шамац на II редовној сједници одржаној дана године, донијела је
О ДЛУКУ
о одборничком додатку и накнади за рад
у радним тијелима Скупштине општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право одборника у Скупштини општине Шамац на одборнички додатак, висина
одборничког додатка, случајеви у којима одборнику не припада право на одборнички додатак, те право
чланова радних тијела Скупштине на накнаду, висина накнаде, услови и друга питања од значаја за
остваривање накнаде.
Члан 2.
(1) Одборник у Скупштини општине, за вршење одборничке дужности, има право на мјесечни додатак у
износу од 400 КМ.
(2) Предсједник и потпредсједник Скупштине општине, који су са статусом запосленог лица у Општини
Шамац, немају право на одборнички додатак, за вријеме обављања функције и након престанка функције
док остварује право на накнаду плате у складу са законом.
Члан 3.
(1) У случају када одборник не присуствује сједници Скупштине општине из оправданог разлога,
мјесечни додатак из члана 2. став (1) ове одлуке умањује се за 50%.
(2) Оправданим изостанком сматра се болест одборника, члана уже породице или смрт члана уже
породице одборника, службено одсуство због потребе извршавања задатака које му повјери Скупштина
општине или неизоставно одсуство одборника с обзиром на обавезу коју има кроз посао који ради.
(3) Одборник је дужан благовремено обавијестити предсједника Скупштине општине о свом изостанку и
разлозима због којих је спријечен да присуствује сједници.
(4) Уколико одборник не поступи у складу са ставом (3) овог члана, сматраће се да је неоправдано
одсутан и у том случају нема право на одборнички додатак.
Члан 4.
Чланови сталних радних тијела Скупштине општине за присуство сједници и рад у радним тијелима
имају право на накнаду у износу од 30 КМ, по одржаној сједници.
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Члан 5.
Право на накнаду из члана 4. ове одлуке остварује се под условом да је члан радног тијела присуствовао
сједници од почетка до завршетка сједнице.
Ако је члан радног тијела лице чија се плата финансира из буџета Општине, нема право на накнаду у
тврђену у члану 3. став 1. ове одлуке, ако се сједница радног тијела одржава у току радног времена.
Члан 6.
Одборнику коме престане мандат до 15-тог у мјесецу исплаћује се одборнички додатак за тај мјесец у
износу од 50% од висине додатка утврђене одредбама члана 2. став 1. ове одлуке.
Члан 7.
Предсједник, потпредсједник Скупштине општине, одборник и члан радног тијела има право на накнаду
за службено путовање у земљи и иностранству под условима и у висини утврђеној подзаконским актом
Владе Републике Српске који регулише ово питање за запослене у јавном сектору.
Члан 8.
Средства за исплату одборничког додатка, накнаде и осталих примања одборника и чланова радних
тијела обезбјеђују се у буџету Општине.
Члан 9.
Евиденцију о учешћу у раду, односно о присуству одборника сједницама Скупштине општине и члана
радног тијела сједницама радног тијела, води Стручна служба Скупштине, а потписује секретар
Скупштине.
Обрачун и исплату одборничког додатка и накнада по овој Одлуци врши Одјељење за финансије.
Налог за исплату потписује налогодавац за извршење буџета или други надлежни орган.
Саставни дио налога је евиденција о присуству.
Члан 10.
Одборнички додатак и накнаде утврђене овом одлуком исплаћују се на текући рачун примаоца, а исплата
се врши мјесечно.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и
дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број, 2/13, 1/14 и 11/14).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-295/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

266.
На основу члана 22. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/02, 41/08 и
63/14, ), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)и члана 15.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници Скупштине општине одржаној дана
16.12.2016.године, донијела је
ОДЛУКУ
о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
I
Овом одлуком делегирају се одборници Скупштине општине Шамац, који ће у својству службеног лица
присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац, како
слиједи:
1. За матично подручје Обудовац
- Мара Лазић
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2.

3.

4.

5.

6.

- Велимир Андрић
- Недељко Митровић
За матично подручје Доња Слатина
- Ружа Станишић
- Љубиша Станишић
- Милан Симић
За матично подручје Горња Слатина
- Јово Недић
- Предраг Недић
- Мирко Лукић
- Љубиша Станишић
За матично подручје Црквина
- Маријан Јовић
- Саша Маслић
- Драган Илинчић
- Симо Варадиновић
За матично подручје Тишина
- Анка Тутњевић
- Михајло Товирац
- Николина Шкрбић
- Брано Гајић
- Маријан Туњић
За матично подручје Шамац
- Мишо Дервенић
- Благоје Симић
- Предраг Маринковић
- Ведран Ђурђевић
- Јадранка Ђукић

II
Делегирани одборник ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака на позив матичара у
матичној служби.
Уколико делегирани одборник за одређено подручје из оправданих разлога није умогућности да
присуствује закључењу брака , матичар може позвати сваког другог одборника.
III
Накнада одборнику који у својству службеног лица присуствује закључењу брака износи 50 КМ, по
закљученом браку.
IV
Накнада утврђена овом одлуком исплаћује се на текући рачун одборника, а на основу списка којег
овјерава матичар мјесне канцеларије у којој је вјенчање обављено.
V
Ступањемна снагу ове одлуке престаје да важи рјешење о овлашћењу одборника Скупштине општине
Шамац за присуство закључењу брака (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/12, 3/13, 6/13и 2/15).
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-296/16
Дана,16.12.2016.год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

267.
На основу члана 79. Став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на другој редовној
сједници одржаној дана 16.12.2016.године, донијела је
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О Д Л У К У
о утврђивању листе стручњака за именовање у
Комисију за пријем службеника у Општинској управи Општине Шамац
I
Овом Одлуком утврђује се листа стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
Општинској управи Општине Шамац, како слиједи
1. Марко Курешевић
2. Саво Куршевић
3. Стево Товирац
4. Мара Ђокић
5. Јасна Маринковић
6. Бошко Баћић
7. Славица Јосић
8. Саја Гаврић
9. Стојан Маринковић
10. Свјетлана Галешић
11. Паво Братић
12. ЈуроКраиновић
13. Владо Дамјановић
14. Саша Божић
15. Тања Крстановић
16. Петар Петровић
17. Наташа Маринковић
18. Јелена Николић
19. Славица Митровић
20. Мирко Кајтез
21. Лазар Ђекић
22. Раде Игњатовић
23. Борислав Јосиповић
II
Начелник Општине, приликом спровођења поступка за пријем службеника у Општинској управи
Општине Шамац, именује комисију од пет чланова од којих су два члана службеници који имају
одговарајуће професионално искуство, један члан је службеник за управљање људским ресурсима, а два
члана са листе из тачке И. ове одлуке.
III
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за пријем службеника у јединици локалне самоуправе (''Службени гласник општине
Шамац'', број 1/14 и 5/15).
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-297/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

268.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 39. и 111. став(4).Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), чл. 35. и 117. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 152. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на другој редовној
сједници одржаној дана 16.12.2016.године, доноси
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта буџета општине Шамац за 2017. годину
и упућивању истог на јавну расправу
1. Прихвата се Нацрт буџета општине Шамац за 2017. годину у износу од 7.434.000 КМ и исти
упућује на јавну расправу.
2. Јавна расправа ће се спровести у року од седам дана.
3. Нацрт буџета биће
www.opstinasamac.org.

објављен

на

званичној

интернет

страници

општине

Шамац

4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета општине Шамац за 2017. годину.
5. Начелник општине утврдиће план одржавања јавне расправе и уз приједлог одлуке о усвајању
буџета, доставити извјештај о спроведеној јавној расправи.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-294/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

269.
На основу чл. 39. и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр.
97/16), а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац"бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац"
бр.3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници, одржаној 16.12.2016.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за школску 2015/2016 годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за школску 2015/2016 годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-298/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 16.12.2016.год.
Ђуро Ивановић

270.
На основу чл. 39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
97/16),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној 16.12. 2016.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Годишњи програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2016/2017 годину
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I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2016/2017 годину,
број: 01-268/2016 од 14.09.2016.године.
II
Годишњи програм рада из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-299/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 16.12.2016.год.
Ђуро Ивановић

271.
На основу чл. 39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
97/16), а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.
3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на другој редовној сједници одржаној 16.12.
2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Скупштина општине Шамац не прихвата Информацију о активностима Начелника Oпштине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац, коју је начелник Општине усмено поднио на другој
редовној сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 16.12.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-293/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 16.12.2016.год.
Ђуро Ивановић

272.
На основу чл.39.и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
97/16),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.3/14),
чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и
9/15), Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници одржаној 16.12.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са I редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са I редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
28.11.2016. године, уз примједбу да се на страни 6. подтачка в) исправи техничка грешка, те умјесто
„НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ“ да стоји „НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ“
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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Број: 07-022-292/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

273.
На основу члана 39. став (2) алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), а у складу са чланом 35. став (2) алинеја п) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и чланом 35. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац је на II редовној
сједници одржаној дана 16.12.2016.године, донијела
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Шамац
I
За предсједнике и чланове сталних радних тијела Скупштине општине Шамац изабрани су:
- Комисија за статут и прописе
1. Мирко Лукић, предсједник
2. Ведран Ђурђевић, члан
3. др Михајло Товирац, члан
4. Здравко Вучићевић, члан
5. Мирко Кајтез, члан
-

Комисија за буџет и финансије
1. Предраг Недић, предсједник
2. Јадранка Ђукић, члан
3. др Благоје Симић, члан
4. Бранка Дамјановић, члан
5. Слађана Мишић, члан

-

Комисија за награде и признања
1, Крста Бајкановић, предсједник
2. Брано Гајић, члан
3. Анка Тутњевић, члан

-

Комисија за мјесне заједнице
1. Мара Лазић, предсједник
2. Јово Недић, члан
3. Симо Варадиновић, члан
4. Драган Митровић, члан
5. Хрвоје Шимовић, члан

-

Комисија за равноправност полова
1. Николина Шкрбић, предсједник
2. Саша Маслић, члан
3. Бранка Дамјановић, члан

-

Комисија за спровођење Кодекса понашања
1. Ведран Ђурђевић, предсједник
2. Љубиша Станишић, члан
3. Маријан Туњић, члан
4. Свјетлана Божановић, члан
5. Радо Игњатовић, члан

-

Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
1. Велимир Андрић, предсједник
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2. Предраг Маринковић, члан
3. Шиканић Дејан, члан
-

Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Милан Симић, предсједник
2. Маријан Јовић, члан
3. Саша Маслић, члан
4. Срђан Настић, члан
5. Игњат Воћкић, члан

-

Савјет за омладину и спорт
1. Саша Маслић, предсједник
2. Недељко Митровић, члан
3. Мишо Дервенић, члан
4. Драгомир Симић, члан
5. Борислав Јосиповић, члан

-

Савјет за културу
1. Предраг Маринковић, предсједник
2. Недељко Митровић, члан
3. Мара Лазић, члан
4. Јелена Николић, члан
5. Коса Митровић, члан

-

Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања
1. др Драган Илинчић, предсједник
2. Ружа Станишић, члан
3. Ђуро Ивановић, члан
4. Петар Петровић, члан
5. др Јован Живковић, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-129/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

274.
На основу члана 157. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 16.12.2016.године , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата предсједника
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Утврђује се престанак мандата предсједника Одбора за жалбе општине Шамац Ведрана Ђурђевић,
прије истека времена на које је именован, због подношења неопозиве оставке.
2. Престанак мандата, именованом из тачке 1., утврђује се са даном 08.11.2016. године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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О б р а з л о ж е њ е
Ведран Ђурђевић из Шамца, дана 08.11.2016. године, предсједнику Скупштине општине Шамац упутио је
неопозиву оставку на мјесто предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац и исту образложио
чињеницом да је на Локалним изборима 2016. године освојио мандат одборника у Скупштини општине
Шамац, те да прије прихватања одборничког мандата, а због неспојивости обављања одборничке
дужности и дужности предсједника Одбора за жалбе подноси неопозиву оставку на мјесто предсједника
Одбора за жалбе са даном 08.11.2016. године.
Рјешењем о именовању предсједника и чланова Одобра за жалбе Општине Шамац број 07-111-82/14 од
17.12.2014. године, Ведран Ђурђевић именован је за предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац на
период од четири године.
Чланом 157. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе,
прописани су случајеви у којима члану Одбора за жалбе престаје мандат прије истека времена на које је
именован, па између осталог, и подношењем оставке у писаној форми.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном,на сједници одржаној дана 12.12.2016.
године утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење
истог.
Скупштина општине Шамац на II сједници одржаној дана 16.12.2016. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-96/2016
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

275.
На основу члана 155. став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник републике Српске'', број 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на II редовној сједници
одржаној дана 16.12.2016.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности предсједника
Одбора за жалбе општине Шамац
1. Анђа Ђурђевић, адвокат из Шамца, именује се за вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
Општине Шамац, почевши од 16.12.2016. године, на период до окончања законом прописаног поступка
именовања, а најдуже на период до 90 дана.
2 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на II редовнној сједници одржаној дана 16.12.2016.године, донијела је
рјешење о утврђивању престанка мандата предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац, Ведрана
Ђурђевић, прије истека времена на које је именован, због подношења неопозиве оставке.
Чланом 155. Став (7) Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне
самоуправе, прописано је да након престанка мандата Одбора за жалбе или у случају да једном од
чланова Одбора престане мандат прије истека времена на који је именован, Скупштина до оконачња
поступка именовања Одбора за жалбе или члана Одбора, у складу са овим законом именује вршиоца
дужности Одбора за жалбе или вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже на период до 90 дана.
Имајући у виду да је досадашњи предсједник Одбора за жалбе разрјешен дужности предсједника, те да је
неопходно провести конкурсну процедуру за избор предсједника Одбора за жалбе, а како би се обезбједио
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несметан рад Одбора, Комисија за избор и именовање Скупштине општине, на сједници одржаној дана
12.12.2016. године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и доставила Скупштини на
разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на II сједници одржаној дана 16.12.2016. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-130/16
Датум, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

276.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и ), члана 73. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'',
број 106/09 и 44/15) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14). Скупштина општине Шамац, на II сједници одржаној дана 16.12.2016.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу дужности директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. др Драган Илинчић, разрјешава се дужности директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац са 16.12.016. године, прије истека времена на које је именован, због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу
општине Шамац''.

даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику

О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-36/13 од 31.05.2013. године др Драган
Илинчић, именован је за директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, на период од четири
године.
Дана 05.12.2016. године именовани је поднио оставку на мјесто директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац, из разлога, како је наведено у писаној оставци, што је на Локалним изборима 2016. године
освојио мандат одборника у Скупштини општине Шамац, те поступајући у складу са Кодексом
понашања одборника Скупштине општине Шамац, а узимајући у обзир обим посла који захтјева
руковођење оваквом установом, као и обављање посла из своје основне дјелатности-вођење тима
породичне медицине, сматра да може успјешно да настави свој рад као љекар и одборник у Скупштини
општине, а да да оставку на мјесто директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити прописано је да директора здравствене установе
именује и разрјешава оснивач у складу са законом и статутом,а ставом (4) истог члана прописано је да се
именовање и разрјешење директора јавне здравствене установе, чији је оснивач локална самоуправа врши
уз сагласност министра на приједлог комисије за изор и именовање директора здравствене установе.
Чланом 24. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац, прописано је да се директор разрјешава дужности и прије
истека мандата ако поднесе оставку.
Сходно напријед наведеном, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
12.12.2016 године утврдила приједлог рјешења о разрјешењу др. Драгана Илинчић дужности директора
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац и од министра у Министарству здравља и социјалне
заштите затражила сагласност на исто.
Скупштина општине Шамац је на II редовној сједници одржаној дана 16.12.2016. године,
донијела рјешење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:07-111-126/16
Дана,16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

277.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и
), члана 73. став 2 и 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике
Српске'', број 106/09 и 44/15),члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 19. СтатутаЈавне
здравствене установе Дом здравља Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/10) и члана 35.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац,
на II редовној сједници одржаној дана 16.12.2016.године , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. др Михајло Товирац именује се за вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац почев од 17.12.2016. године, на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до
окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора установе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац је на II редовној сједници одржаној дана 16.12.2016. године, др
Драган Илинчић разрјешен је дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, због
подношења писане оставке. Како је позиција директора остала упражњена , било је неопходно именовати
вршиоца дужности директора ове установе до спровођења поступка јавне конкуренције и коначног
избора и именовање директора ове установе.
Чланом 73. став 2. и 4. Закона о здравственој заштити прописано је да директора здравствене
установе именује и разрјешава оснивач у складу са законом и статутом, по поступку утврђеном актом о
оснивању и статутом здравствене установе. Чланом 19. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац, прописано је да
у случају потребе оснивач може именовати вршиоца дужности директора на период од 60 дана, односно
на период док траје поступак јавне конкуренције за његово коначно имновање, у складу са законом ,
актима оснивача и Статутом.
Чланом15. став 4. Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац – пречишћен текст, прописано је да вршиоца дужности директора именује Скупштина
општине Шамац, на период од 60 дана, односно за период трајања поступка за именовање директора.
Комисији за избор и именовање достављена су два приједлога кандидата за именовање в.д.
директора ЈЗУ Дом здрвља Шамац и то кандидат др Михајло Товирац, специјалиста гинекологије и
акушерства којег су предложили Клубови одборника СНСД, Хрватска коалиција ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 и
Независна странка др Михајло Товирац и кандидат др Јован Живковић, специјалиста епидемиологије
којег су предложили Клубови одборника СДС,НДП и одборник Социјалистичке партије. На сједници
одржаној дана12.12.2016. године, након разматрања достављених приједлога Комисија је утврдила да оба
кандидата испуњавају законом прописане опште и посебне услове за именовање, те сходно томе
закључила да упути оба приједлога Скупштини општине на изјашњавање.На сједници Скупштине
општине овлаштени предлагач је повукао првобитан приједлог кандидата др Јована Живковић за в.д.
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, те умјесто истог као кандидата предложио др Благоја Симић.
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Сходно напријед наведеном, а након проведеног јавног гласања, Скупштина општине Шамац је на
II сједници, одржаној дана 16.12.2016. године, одлучила да се за вршиоца дужности ЈЗУ Дом здравља
Шамац именује др Михајло Товирац.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111- 131/16
Дана, 16.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
278.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ И ПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I
Овом одлуком усваја се План интегритета Општинске управе Општине Шамац, који је
припремила Радна група за израду плана интегритета.
II
(1) За Координатора интегритета именује се Блаженка Максимовић.
(2) Координатор интегритета је задужен за стално праћење провођења Плана, из тачке I ове
одлуке, а посебно Акционог плана, те давање приједлога за његово унапрjеђење.
(3) Сви запослени у Општинској управи Општине Шамац дужни су обавијестити Координатора
интегритета о ситуацији, појави или радњи које на основу разумног увјерења могу довести до
нарушавања интегритета Општинске управе.
(4) Сви запослени у Општинској управи Општине Шамац треба да Координатору интегритета на
његов захтјев доставе потребне податке и информације од значаја за провођење Плана интегритета, а које
нису у супротности са важећим прописима.
(5) Најмање два пута годишње Координатор интегритета је дужан да поднесе извјештај о
провођењу Плана интегритета начелнику општине.
III
Саставни дио ове одлуке је План интегритета Општинске управе Општине Шамац.
IV
Ступањем на снагу ове одлуке разрјешавају се дужности Координатор и чланови Радне групе за
израду плана интегритета именовани Одлуком број 01-022-2/1/15 од 30.10.2015. године.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац'' и на званичној интернет страници www.opstinasamac.org.
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Број: 01-022-277/16
Дана, 17.11.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.ецц.

279.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/13), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац, д о н
оси
О Д Л У К У
o додјели уговора
набавка пројектантских услуга
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац за набавку пројектантских услуга: а)
израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за изградњу артершког бунара у Новом
Селу и б) израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за реконструкцију локалног пута
Л-13, те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци пројактантских услуга у износу од 420,00
КМ без ПДВ-а, односно 491,40 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке пројектантских услуга : а) израда стручног мишљења и урбанистичко
техничких услова за изградњу артершког бунара у Новом Селу и б) израда стручног мишљења и
урбанистичко техничких услова за реконструкцију локалног пута Л-13, путем директног споразума
Општина Шамац је као уговорни орган дана 08.12.2016. године упутила позив за достављање понуде
сљедећим понуђачима:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац и
2) „Атриј“д.о.о. Добој
- У року остављеном за пријем понуда достављене су 2 (двије) понуде и то:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац са укупном цијеном понуде у износу од: 491,40 КМ с ПДВ-ом
2) „Атриј“д.о.о. Добој са укупном цијеном понуде у износу од 585,00 КМ с ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022- 286/16
Датум: 13.12.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

280.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка уличног новогодишњег накита“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка новогодишњег накита“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 00130130
Одјељења за oпшту управу , потребна средства су
планирана на конту бр. 516100 –Издаци за залихе материјала, робе и систног инвентара, амбалаже и сл.
.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-287 /2016
Датум: 16.12.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

281.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Набавка Новогодишњих пакетића“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „Набавка Новогодишњих пакетића“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.512,82 КМ односно до 2.940,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима по сљедећем распореду:
- 400 ком. Новогодишњих пакетића у оквиру позиције број 00130140 Одјељења за финансије,
планирана на конту бр. 412900 –Остали непоменути расходи (412943-Расходи за поклоне)
- 114 ком. Новогодишњих пакетића за дјецу радника у оквиру позиција број:00130140-Одјељења за
финансије, 00130300-Центар за социјални рад и 00130400- Обданиште, планирана на конту
бр.411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених (411249Расходи за остале накнаде-нето)
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-288/2016
Датум: 16.12.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
265. Одлука о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима Скупштине
општине Шамац
266. Одлука о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству
службеног лица присуствовати закључењу брака
267. Одлука о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за пријем
службеника у Општинској управи Општине Шамац
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268. Закључак о прихватању Нацрта буџета општине Шамац за 2017. годину и
упућивању истог на јавну расправу
269. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за школску 2015/2016.
годину
270. Закључак о давању сагласности на Годишњи програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за
радну 2016/2017. годину
271. Закључак о не прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
272. Закључак о усвајању Извода из Записника са I редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
273. Рјешење о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац
274. Рјешење о утврђивању престанка мандата предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац
275. Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац
276. Рјешење о разрјешењу дужности директора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
277. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
278. Одлука о усвајању и провођењу Плана интегритета Општинске управе Општине
Шамац
279. Одлука о додјели уговора набавка пројектантских услуга
280. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка уличног
новогодишњег накита“
281. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Набавка Новогодишњих
пакетића“
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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